
 
 

โครงการ  อบรมพัฒนาทักษะผูนำดานสุขภาพยุวแพทยเวชศาสตรครอบครัว  

หนวยงาน  สมาคมแพทยเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตรครอบครัว แหงประเทศไทย 

  ชมรมแพทยเวชปฏิบัติครอบครัว 

ชื่อแผนงาน/โครงการ อบรมพัฒนาทักษะผูนำดานสุขภาพยุวแพทยเวชศาสตรครอบครัว  

(Healthcare leadership development and training for Young Family doctor) 

 

หลักการและเหตุผล  

ปญหาสุขภาพของประชาชนในระบบปฐมภูมิในปจจุบัน มีความเชื่อมโยงสอดคลองกับวิถีชีวิตแนว

ใหม และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดลอม เพ่ือใหมีแนวทางการ

ดูแลประชาชนท่ีสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว การพัฒนาความรู การเรียนรูขอมูลจากบริบทของคน

ในพ้ืนที่ เชื่อมประสาน และแลกเปลี่ยนความรู ขอมูล การดูแลในระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ จึงเปน

อีกบทบาทหนึ่งท่ีชวยใหการดูแลระบบสุขภาพในปฐมภูมิเกิดการปรับปรุง และพัฒนารูปแบบการดูแลให

สอดคลองกับปญหาของประชาชนในพ้ืนที่ 

การดูแลระบบสุขภาพระดับปฐมภูมิ  มีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนมาอยางตอเนื่อง โดยเนนสุขภาพ

ของประชาชนในพ้ืนทีเ่ปนหลักโดยแพทยเวชศาสตรครอบครัว เปนสวนหนึ่งของการขับเคลื่อนการดูแล และ

พัฒนาระบบสุขภาพใหมีความเขมแข็ง เกิดการบริการอยางท่ัวถึงเปนธรรมและคุมคา และการพัฒนาแพทย

เวชศาสตรครอบครัว เปนอีกกลไกหนึ่งท่ีชวยเพ่ิมศกัยภาพของแพทยใหเกิดความรูความเขาใจในการดูแล

สุขภาพคนในพ้ืนที่ และเปนผูนำในการดูแลสุขภาพประชาชน จึงเกิดการผลิตและพัฒนาทักษะของแพทยเวช

ศาสตรครอบครัวอยางตอเนื่อง  

ยุวแพทยเวชศาสตรครอบครัว เปนผลผลิตใหมของการพัฒนาแพทยเวชศาสตรครอบครัว ที่มีความ

พรอมในการพัฒนาและเรียนรู  ซึ่งจะหมายถึง กลุมแพทยท่ีรวมทั้งแพทยประจำบานและแพทยเวชศาสตร

ครอบครัวปฏิบัติงานนอยกวา 5 ป  ยุวแพทย เปนอีกหนึ่งกำลังท่ีปฏิบัติและพัฒนางานทางดานปฐมภูมิท่ี

สำคัญ กจิกรรมท่ีชวงสงเสริมทักษะและความสามารถของแพทยยุคใหมจึงเปนสิ่งที่สำคัญที่จะชวยสงเสริม

ความรู และสงเสริมการนำไปปรับใชและพัฒนาระบบสุขภาพใหกับประชาชนในพ้ืนที่ใหบริการของแพทย  

ผูนำนั้นหมายถึง บุคคลที่สามารถสรางแรงบันดาลใจ เปนแรงบันดาลใจ กำหนดกลยุทธเพ่ือที่จะสราง

หนทาง ทิศทางสำหรับผูอ่ืนทั้งในเชิงบุคคลและเชิงระบบ และเปนผูจัดการท่ีเปนผูขับเคลื่อนระบบ และใช

ทักษะในการแกไขปญหาเชิงบุคคลและทรัพยากร เพ่ือใหเกิดผลสำเร็จ หรือในอีกความหมาย ภาวะผูนำ 

หมายถึง ระบบของการสรางแรงบันดาลใจใหกับบุคคล ใหเกิดการทำงานรวมกัน เพื่อเปาหมายความสำเร็จ 

โดยภาวะผูนำหมายถึงกระบวนการ ไมอาจเปนเพียงคุณสมบัติของบุคคลเทานั้น  



 ทฤษฎขีองภาวะผูนำ แบงออกเปน 3 สวน ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง (Transformational 

leadership) มีพฤติกรรมที่สามารถสรางแรงบันดาลใจ การตั้งเปาหมายใหกับผูอ่ืนไดผานการเปนแบบอยาง 

ทฤษฎีที่สอง คือ ภาวะผูนำตามสถานการณ (Situational leadership) เชน พฤติกรรมการชี้แนะแนวทาง 

การเปนผูสอน การสนับสนุน และมอบหมายอำนาจตามความพรอมของผูตาม และทฤษฎภีาวะผูนำใฝบริการ 

(Servant leadership) เชน ลักษณะพฤติกรรมที่มีการฟง การเห็นอกเห็นใจ การยอมรับการดูแล และการ

พัฒนาทักษะของผูอื่น ซึ่งในแตละทฤษฎขีองภาวะผูนำ จะมีองคประกอบที่แตกตางกันไป การพัฒนาทักษะใน

แตละดานจะชวยใหผูเรียนเกิดสัมฤทธิ์ผล และมีกระบวนการของภาวะผูนำได  

การพัฒนาใหเกิดทักษะภาวะผูนำนั้น มีการใชกลยุทธในการพัฒนาหลากหลายรูปแบบ เชน การเปนพ่ี

เลี้ยง (Mentoring) การโคช (Coaching) การเรียนรูโดยการปฏิบัติ (Action learning) และการสรางเครือขาย 

(Networking) และการเรียนรูจากการประสบการณ (Experiential learning) และเพ่ือใหเพ่ือใหเกิดการ

พัฒนาทักษะทางดานผูนำสุขภาพของแพทยเวชศาสตรครอบครัว  จึงจำเปนที่จะตองมีการกิจกรรมพัฒนา

ทักษะทางดานความรูทางดานการเปนผูนำใหแกยุวแพทยเวชศาสตรครอบครัว ใหสอดคลองกับทฤษฎแีละ

แนวทางการพัฒนาทักษะผูนำ โดยจะเนนการเรียนรูโดยการปฏิบัติและการเรียนรูจากประสบการณ (Active 

and experiential learning) โดยใหเกิดการเรียนรูทั้งจากประสบการณและการปฏิบัติผานสถานการณจำลอง 

และใหเกิดการพัฒนาตอยอดงานดานปฐมภูมิ และเปนพลังสำคัญในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพในประเทศ

ไทยตอไป  

  
1. วัตถุประสงค  

1.1. เพ่ือสงเสริมทักษะการพัฒนาความเปนผูนำแกยุวแพทยเวชศาสตรครอบครัว ในดานการ

สื่อสาร ดานภาษาอังกฤษ ดานบทบาทแพทยเวชศาสตรครอบครัวไทยบนเวทีนานาชาติ และ

ความรูการจัดทำโครงการ 

1.2. เพ่ือสรางเครือขายยุวแพทยเวชศาสตรครอบครัว  

1.3. คัดเลือกตัวแทนยุวแพทยเวชศาสตรครอบครัว เพ่ือทำงานกับยุวแพทยระหวางประเทศใน

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก 

 

2. กลุมเปาหมาย   

ยุวแพทยเวชศาสตรครอบครัว จำนวน 30 คน มีพื้นฐานภาษาอังกฤษระดับสื่อสารได 

 

3. การดำเนินการ 

กิจกรรมจะจัดในรูปแบบการฝกอบรม Onsite ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอรพอรต กรุงเทพฯ และ

มีตารางกิจกรรมดังนี้  



Date Activities Speakers 

16 December 2022 

08.00-08.30 Conference registration and welcome   

08.30-09.00 Keynote: อาจารยจากราชวิทยาลัย 

Title: family doctor and leadership in 

healthcare   

อ.พญ.สุพัตรา ศรีวาณิชชากร 

Moderator: นพ.ทชา พิทยาพิบูลพงศ 

09.00-09.30 Relationship building นพ.สุทธิวัฒน ขุมเงิน 

นพ.ทชา พิทยาพิบูลพงศ 

09.30-11.30 Leadership skills for effective healthcare 

leaders 

Speaker: ผศ.ดร.นพ.อภินันท อรามรัตน 

Moderator: นพ.ทชา พิทยาพิบูลพงศ 

11.30-12.00 Break  

12.00-13.00 

 

What is young family doctor? 

Challenge role of Family doctor in Asia 

pacific: The Rajakumar movement 

Dr.Ping Foo Wong  

(Malaysia) (Online) 

13.00-13.20 What family doctor should be in the Future 

world. (Workshop) 

พญ.บาศมน มโนมัยพิบูลย 

นพ.สุทธิวัฒน ขุมเงิน 

Moderator: นพ.ขัติญพัณศ อเล็กซีส 

กฏอัศญทีปณ 

13.20-13.30 Breal  

13.30-16.30 Self-management & development 

- Emotional management  

- Growth mindset 

พญ.จิตตินันท ชิ้นปนเกลียว 

กุมารแพทยสาขาพัฒนาการและ

พฤติกรรม รพ.ตากสิน 

 คุณขวัญขาว เตชวีรพงศ  

นักจิตวิทยาคลินิก รพ.ตากสิน 

Moderator: นพ.ขัติญพัณศ อเล็กซีส 

กฏอัศญทีปณ 

17 December 2022 

08.30-09.00 Wrap up leadership sessions From all participants  

09.00-10.00 International collaborations in Family 

medicine 

Guest: พญ.จัสมี โนะ 

Moderator: นพ.วัชรพงษ กุลศริ ิ

10.00-11.30 Global health is local health  

What FM can do in health context? 

Speaker: พ.ญ.หทัยทิพย ธรรมวิริยะกุล 

Moderator: นพ.วัชรพงษ กุลศริ ิ



Date Activities Speakers 

11.30-12.00 Preparation pitching idea for public speaking   Speaker: พญ.บาศมน มโนมัยพิบูลย 

Moderator: นพ.วัชรพงษ กุลศริ ิ

13.00-15.00 WS: Communication skill for specific 

situation (Negotiation Positive Feedback, 

Persuasion) 

Speaker: นพ.สตางค ศุภผล 

Moderator: นพ.เสกสรร ไขเจริญ 

15.00-16.00 Project development and QI tools.  Speaker: พญ.จัสมี โนะ 

Moderator: นพ.เสกสรร ไขเจริญ 

16.00-18.00 Development of draft QI project  

18 December 2022 

08.30-09.00 Wrap up QI, Global health and international 

collaboration 

From all participants 

Moderator: พญ.กัญญาณัฐ เกษียรสินธุ 

09.00-11.00 Next generation for YFM Thailand: Project 

presentation. 

นพ.สุทธิวัฒน ขุมเงิน 

พญ.บาศมน มโนมัยพิบูลย 

นพ.ขัตญิพัณศ อเล็กซีส กฎอัญทีปณ 

Moderator: พญ.กัญญาณัฐ เกษียรสินธุ 

11.00-12.00 Group sharing: Motivation  

-How to get started and staying motivated.  

-How to motivate your team as a leader  

-How to use intrinsic as well as extrinsic 

motivators to keep people engaged  

Moderator: 

พญ.กัญญาณฐั เกษียรสินธุ 

Break Lunch  

13.30-14.00 Group sharing: Leadership  

- When to lead and when to follow  

- When to be directive and when to 

encourage collaboration and consensus  

Moderator: 

พญ.กัญญาณฐั เกษียรสินธุ 

 

14.00-15.00 Feedback and reflection  From all participants 

 

4. ระยะเวลาดำเนินการ 

เตรียมโครงการและเอกสารเชิญประชุม 20-30 กันยายน 2565  

ประกาศรบัสมัคร 1 ตุลาคม-30 พฤศจิกายน 2565  

ประกาศรายชื่อผูเขารับกาอบรม 1 ธันวาคม 2565 



ดำเนินโครงการอบรม 16-18 ธันวาคม 2565 (3 วัน) 

สรุปโครงการ 19-29 ธันวาคม 2565 

5. สถานท่ีดำเนินการ 

โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอรพอรต กรุงเทพฯ 

6. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  

1. ผูเขารวมประชุมมีโครงรางโครงการเพ่ือพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่ของตนเอง และนำเสนอ

โครงการเปนภาษาอังกฤษไดทุกคน   

2. ผูเขารวมประชุมมีเวลาเขาประชุมไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาการเขาประชุมทั้งหมด 

3. รอยละ 80 ของผูเขารวมประชุมมีความพึงพอใจตอการจัดประชุมในระดับมากขึ้นไป 

7. การประเมินผล  

1. ประเมินจากการนำเสนอโครงการพัฒนาระบบสุขภาพ 

2. จากระยะเวลาการเขาประชุม 

3. การใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรม 

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ  

1. เกิดการพัฒนาทักษะความเปนผูนำดานสุขภาพ แกยุวแพทยเวชศาสตรครอบครัว 

2. มีการสรางเครือขายยุวแพทยเวชศาสตรครอบครัว  

3. มีตัวแทนยุวแพทยเวชศาสตรครอบครัว ที่มีความพรอมในการทำงานกับยุวแพทยระหวาง

ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก 

9. งบประมาณ 

1) คาตอบแทนวิทยากรและผูดำเนินรายการ    จำนวน 23,600 บาท 

2) คาเดินทางของคณะทำงานและวิทยากร   จำนวน 23,680 บาท  

3) คาที่พักคณะทำงานและวิทยากร     จำนวน 24,650  บาท  

คาอาหารและเครื่องดื่ม(580*บาท x 40 คน x 3 วัน)  จำนวน 69,600 บาท  

4) คาบริหารและการจัดการ      จำนวน  5,000   บาท  

      รวมงบประมาณทั้งสิ้น 146,530 บาท  

 คาลงทะเบียนสำหรับผูเขารวมประชุม 2,500 บาท *30 คน = 75,000 

 โดยผูเขารวมประชุม เบิกคาเดินทางและคาที่พักจากตนสังกัด 

10. ผูรับผิดชอบโครงการ  

1. นพ.สุทธิวัฒน ขุมเงิน, อีเมล Suthiwat8899@gmail.com โทร 082-923-6998 

2. นพ.ขัติญพัณศ อเล็กซีส กฏอัศญทีปณ, อีเมล Lastfriendder87@yahoo.com โทร 066-126-

2855 

3. พญ.บาศมน มโนมัยพิบูลย, อีเมล Basmon@nmu.ac.th โทร 083-095-3300 

  


